Folheto Informativo
para Consultorias

Folheto prévio a cada sessão de consultoria
Obrigado por ter agendado ou estar interessado em uma consultoria da
Settee! Este folheto lhe dará uma breve visão geral da próxima sessão de
consultoria e o que você deve ter em mente. O objetivo é evitar mal-entendidos
e ajudá-lo a se preparar da melhor maneira possível.
As consultorias da Settee são realizadas pelo cofundador Francisco Litvay
e sua equipe por um valor de 999 euros. Devido à carga de trabalho elevada do
Francisco, pode levar algum tempo até que um horário esteja disponível. Uma
consulta prioritária está disponível por 1499 euros. A consultoria prioritária
também inclui os três e-books sobre bancos, segundas cidadanias e
investimentos, que você pode usar para preparar a consulta se desejar.
Neste ponto, gostaríamos de ressaltar a obrigação do DAC6 de divulgar as
estruturas estrangeiras. Como operamos principalmente com clientes fora da UE,
esta obrigação de divulgação não nos afeta. No entanto, talvez você tenha que
informar a receita do seu país sobre as estruturas discutidas na consulta.

Consultoria para estruturação de LLC americana
Se você estiver interessado em abrir nossa LLC na Flórida, oferecemos
uma consulta com desconto pelo valor de 500 euros sobre esta forma de
empresa, que também pode ser totalmente compensada com os custos de
abertura de 2000 euros. As consultorias gratuitas são, infelizmente, muito
utilizadas por aproveitadores. É por isso que desenvolvemos este compromisso
para não sobrecarregá-lo adicionalmente no caso de uma incorporação real
através da nossa rede.
Observe, entretanto, que estamos falando puramente da LLC e das
combinações de domicílio necessárias. Você deve ser um viajante perpétuo ou
viver em um país livre de impostos para tirar proveito desta forma legal. Se você
ainda não é nenhum dos dois, mas está pronto para se tornar um, a consultoria
também serve para você. Se você tiver muitas outras perguntas, é melhor marcar
uma consultoria completa. Você pode organizar a consultoria com nossa equipe
de LLCs no email info@settee.io
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Condições da consultoria com o Francisco
Somos especialistas no que fazemos, mas também não fazemos milagre.
Se os seus objetivos forem mutuamente autoexcludentes, como viver no Brasil
ou na UE e legalmente pagar 0 imposto, iremos lhe informar desse fato e será
necessário escolher qual objetivo priorizar. Portanto, dependemos da vontade de
nossos clientes de fazer concessões e de sua flexibilidade para encontrar uma
solução adequada. Não vendemos apenas uma solução, pelo contrário,
geralmente falamos de tantas soluções quanto fizerem sentido. O importante
para nós é que a estrutura geral esteja certa e que você tenha uma boa sensação
antes de prosseguir. Se tivermos várias propostas diferentes, nós podemos
rankeá-las para poder lhe dar uma recomendação clara.
Se não formos capazes de aconselhá-lo com sucesso após uma descrição
por escrito da sua situação, cancelaremos a consultoria e reembolsaremos seu
pagamento.
Geralmente NÃO há garantia de devolução do dinheiro após uma sessão
de consultoria, pois nosso tempo é, infelizmente, muito limitado e muito ocupado.
Entretanto, você pode obter um reembolso dentro dos primeiros 10 minutos da
consultoria se você ou nós descobrirmos que não podemos chegar a uma
solução adequada para o seu caso.
Após a consultoria, nos comprometemos a encaminhá-lo a nossos
escritórios de advocacia parceiros para implementação do seu plano, se
disponível. Eles serão então seu principal contato. As perguntas que nos são
feitas geralmente são respondidas como parte do serviço, mesmo depois de
algumas semanas. Isto pode ser feito tanto por escrito quanto por mensagens de
voz.
Entretanto, você não tem o direito de esperar que respondamos a um
grande número de perguntas imediatamente ou em grandes detalhes. Você
geralmente tem mais do que tempo suficiente na chamada para esclarecer todas
as questões. Uma segunda consultoria de acompanhamento não é incluída no
pedido (a menos que explicitamente acordado de antemão). No entanto,
oferecemos um desconto de 200€ se você optar por realizar consultorias
posteriores.
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Fornecemos gravações da conversa apenas com sua permissão e pedido
explícito. Se você preferir, também é bem-vindo a gravar a conversa por conta
própria. Com o Skype e o Zoom, isto é muito fácil de fazer automaticamente. Em
seguida, enviaremos algumas notas da consultoria e outros links (por exemplo,
para bancos ou artigos relevantes), se mencionados na conversa. No entanto, é
recomendável que você tome suas próprias notas durante a entrevista.
Em geral, pedimos que você faça perguntas mais gerais sem nenhuma
conexão com seus detalhes pessoais no grupo Settee Mastermind no Facebook.
Por um lado, o conhecimento acumulado do grupo pode muitas vezes ajudá-lo
em poucos minutos, e por outro lado, nós ficamos atentos para que nenhuma
informação falsa seja divulgada. Além disso, outros também podem se beneficiar
de saber a solução para o seu problema.

Agendamento e pagamento da consultoria
O agendamento da consultoria ocorre após a realização do pagamento. Se
você ainda não pagou a consultoria, você pode fazê-lo das seguintes maneiras.
Podemos emitir uma fatura dedutível se você nos enviar os detalhes
pessoais ou de sua empresa para info@settee.io. Os descontos estão a critério
do consultor e são concedidos especialmente para sessões mais curtas (menos
de 30min) e casos especiais. Em caso de situação financeira comprovadamente
difícil, o pagamento em parcelas é possível (geralmente 2-4 parcelas).
1. Paypal: info@settee.io
2. Cartão ou Apple Pay:
a. Consultoria Padrão
b. Consultoria Prioritária
3. Transferência bancária (EUR/USD) (apenas após requisitar uma fatura):
Settee ÖU
BIC: TRWIBEB1XXX
IBAN: BE80 9671 8116 8377
Address: Avenue Louise 54, Room S52
Brussels, 1050, Belgium
____________________
Settee ÖU
Routing number: 084009519
Account number: 9600001229166060
Account type: Checking
Página 4 de 9

Copyright Settee OÜ

Address: 19 W 24th Street
New York NY 10010, United States
4. Criptomoedas: Aceitamos BTC, ETH, Stablecoins de USD, OHM, XMR e
NANO. Optando por esse método de pagamento, pedimos para requisitar
o pagamento na criptomoeda desejada que lhe enviaremos uma cotação
válida por 48h.
Assim que o pagamento for realizado, lhe enviaremos um formulário para
você preencher e explicar sua situação pessoal. Alternativamente, você pode nos
enviar a sua situação e objetivos para o e-mail info@settee.io. Se você preferir
fazer isto verbalmente numa conversa, isso também é possível, porém saiba que
nos informando antes da consultoria, poderemos preparar as informações
relevantes para o seu caso antecipadamente.
Geralmente é possível marcar a consultoria dentro de 10-14 dias após o
envio deste e-mail ou o preenchimento do formulário. Enviaremos um link do
Doodle no qual você poderá agendar uma sessão em horários que o Francisco
estiver disponível. Favor entrar em contato com info@settee.io diretamente com
seus possíveis horários se nossa disponibilidade não for conveniente ou se você
estiver com pressa. Consultorias presenciais só são possíveis se você quiser
visitar o Francisco em suas viagens às suas próprias custas ou se ele, por acaso,
estiver por perto. Você pode ver aqui seu itinerário de viagem.
A chamada pode ser realizada através de uma variedade de diferentes
serviços de comunicação, criptografados ou não. Os serviços normalmente
utilizados são:
-

Google Meet
Zoom
Jit.si
WhatsApp
Skype

-

Telegram
Signal

Preparação para a chamada
A preparação de sua chamada deve consistir em ser claro sobre seus
próprios objetivos e preferências e ser capaz de apresentar sua situação pessoal
e empresarial em detalhes. Se nos faltarem informações, nós lhe perguntaremos
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sobre isso durante a entrevista. Um bom ponto de partida é geralmente falar
sobre suas próprias ideias de estratégias que já foram formadas, que podem
então ser revistas e, se necessário, expandidas, se fizerem sentido.
Escrever e nos enviar os pontos essenciais pode ajudá-lo a estar mais
bem estruturado, enquanto podemos nos preparar mais intensamente para o seu
caso. No entanto, isto não é absolutamente necessário.

Você sabia?
⚫

Que o uso de empresas estrangeiras sem um estabelecimento permanente
adequado em países com regras de CFC pode levar ao imposto de renda
domesticamente ou ser considerado evasão fiscal criminosa?

⚫

Que as empresas "de caixa postal" (offshore) não podem emitir faturas
dedutíveis de impostos para clientes comerciais nos países ocidentais e nem
podem usar Paypal/Stripe?

⚫

Que o IVA sobre o comércio e os produtos digitais não pode mais ser
legalmente evitado na UE?

⚫

Que você realmente tem que mudar o seu centro de vida quando emigrar em
vez de apenas cancelar o seu registro e fazer a declaração de saída?

⚫

Que você pode estar sujeito a tributação de saída, responsabilidade fiscal
limitada estendida ou tributação sobreposta (especialmente no caso de
ações existentes em corporações)?

⚫

Que muitas soluções bancárias e de pagamento familiares não funcionam
mais com offshores, ou apenas com gambiarras?

⚫

Que muitas localizações de empresas, por exemplo, também na UE (Chipre,
Irlanda, etc.), têm "legislação de substância econômica", ou seja, um
estabelecimento físico permanente (contrato de aluguel) é obrigatório?

Procedimentos de KYC
A fim de criar uma empresa ou abrir uma conta bancária, existem regras
obrigatórias de "conheça seu cliente" (KYC) que não podem mais ser
contornadas.
No mínimo, você precisa de um passaporte. É melhor ter várias cópias
autenticadas.
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Também não há como contornar uma conta de serviços básicos (água,
luz, internet) para confirmação de residência.
Uma referência bancária é frequentemente solicitada. Isto é
simplesmente uma confirmação do seu banco de que você é um cliente há X
anos. Outros documentos, tais como um breve curriculum vitae, plano de
negócios, etc., podem ser necessários.
Para abrir uma conta corporativa, você sempre precisa dos documentos
da empresa autenticados ou apostilados, especialmente os documentos de
fundação e o contrato social (memorando), bem como uma procuração para
serviços fiduciários.
Se você estiver imigrando fora da UE, precisará de um registro criminal
limpo de seu último país de residência. Se houver entradas, isto deve ser
esclarecido individualmente. Isto pode acarretar custos adicionais.

4 formas de certificação:
-

Autenticação: Embaixadas, autoridades, polícia, advogados, contadores, ...
Notarização: somente notários/tabeliães
Apostila: somente autoridades

-

Legalização: somente embaixadas

Os 12 países de emigração mais populares:
-

Chipre
Malta
Emirados Árabes Unidos (Dubai)
Geórgia
Bulgária
República Tcheca
Panamá

-

Costa Rica
Paraguai
Tailândia
Filipinas
Uruguai

Locais de empresas mais populares:
-

Sem contabilidade: Belize/Seychelles/Ilhas Marshall/Panamá/EAU/St Kitts
& Nevis
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-

Com contabilidade: Hong-Kong/Zona Franca nos EAU/Isle of Man
Empresas da UE: Chipre/Bulgária/Malta/Estônia/Romênia
Partnerships: LLCs Americanas/LPs Canadenses/LLPs Inglesas

Contas corporativas típicas:
-

Fintechs: paysera.com, leupay.eu, mistertango.com, i-account.cc,
epayments.com, revolut.com, payoneer.com, currenxie.com
Bancos Offshore: EuroPacific Bank, SFB Comores, OCBC,

Outras bandeiras:
- Seguro Saúde Internacional da Staatenlos ou SafetyWing
- Dados móveis pelo mundo com a Google Fi ou Surfroam
- Armazenamento de metais preciosos em Singapura
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Sobre os autores
A Settee é uma equipe internacional de empresários, nômades digitais e
consultores especializados em estratégias de internacionalização. Através da
Settee, compartilhamos nossa visão de um mundo sem fronteiras com um
mercado aberto e global, na esperança de inspirar outras pessoas que pensam da
mesma maneira, dando-lhes aquele pequeno empurrãozinho que precisam para
seguir em frente.

O que fazemos?
Conosco você encontrará informações e serviços que o ajudarão a:
•
•
•
•
•

Mudar sua residência, emigrar, ou tornar-se um viajante perpétuo.
Evitar a burocracia em seu país e otimizar impostos legalmente.
Descobrir truques para nômades digitais e pessoas que trabalham sem
amarras, viajando com mais conforto e economia.
Abrir empresas nos melhores países para se fazer negócios.
Escolher as melhores contas bancárias pelo mundo para escapar do

•
•

perigo da economia local.
Proteger seus bens e investir melhor seu dinheiro.
Obter segundos passaportes e nacionalidades.

Contato
Para entrar em contato conosco, acesse nosso site ou entre em contato pelo
endereço de e-mail abaixo:
settee.io
info@settee.io
Você também pode nos encontrar nas seguintes redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/setteeio
Twitter: https://twitter.com/setteeio
Instagram: https://www.instagram.com/setteeio
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/setteeio
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